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Csurgó Város ingyenesen megjelenő havilapja - millenniumi kiadás
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„Egészséges
munkahely”
kitüntető címben
részesült a
Városi Szociális
Intézmény

Három évvel ezelőtt kezdődött az ezeréves Csurgó város
és a horvátországi Pitomacsa
város közötti kulturális projekt megvalósítása, mely a
mai nappal zárul le – mondta
Füstös János Csurgó polgármestere a szerdai zárórendezvényen.
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Fejlesztési tervek
álltak a közmeghallgatás
fókuszában

Új vezetőség a Csurgói
Hegyigazdák Egyesületének élén
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Nagyon sokan Csurgóról, de
még a környékbeli településekről is megmozdultak a segíteni
és mulatni vágyó résztvevők
a Mozdulj Csurgó Úszó Sport
Egyesület által szervezett szilveszteri rendezvényre.
Dergeczné Szabó Sára egyesületi titkár elmondása szerint,
már régóta szerettek volna bált
rendezni, melyre az idei szilveszter mutatkozott a legalkalmasabbanak. A rendezvény
nem titkolt célja volt, hogy a
2011 óta, jelenleg 29 taggal
működő egyesületnek bevételt
szerezzenek.
Dergecz Dezső, egyesületi
elnök az irányításával az egyesület versenyzőinek családjai
is aktívan kivették részüket a
bál körüli teendőkből, melynek
eredményeképpen a rendezvényen résztvevő közel 250 fő
600000ft tiszta bevétellel támogatta az egyesületet. Ezzzel
az összeggel főként a működésük költségeit, a versenyekre
való nevezési díjakat szeretnék
fedezni. Ugyanis az egyesület
fiatal úszói sok országos versenyen is részt vesznek, melyeken
már eddig is több rangos sikert
értek el. Így már háromszoros
magyar bajnoki díjat és váltó
csapatban országos versenyen
elért harmadik helyezést is magukénak mondhatnak az egyesület versenyzői.
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„Egészséges munkahely” kitüntető címben
részesült a Városi Szociális Intézmény
A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztálya által meghirdetett
pályázaton, költségvetési szerv
kategóriában
intézményünk
„Egészséges munkahely 2019”
elismerést kapott, melyet Kaposváron, 2019. december 10én vehettünk át.
Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a dolgozók
testi-lelki egészségének ápolására, melyhez igyekszünk a
megfelelő programokat biztosítására is. Ilyenek az egészséggel kapcsolatos előadások,
állapot felmérések, mentális
egészségfejlesztési találkozók,
pszichológiai
tanácsadások,

Nyitva tartás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-17.00
9.00-12.00

Csurgó Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ 8840
Csurgó, Soltra utca 14.
Telefonszám: 82/566-797
E-mail: eficsurgo@gmail.com
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ZABUNDIA SZILVIA
VSZI INTÉZMÉNYVEZETŐ

Ünnepi hangulatú, meghitt rendezvény volt
az idei Mindenki karácsonya

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

CSURGÓI
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA

mozgásprogramok, tankonyhai gyakorlatok, rekreációs-,
csapatépítő - és családbarát
rendezvények, továbbképzések. Ezeknek a programoknak a
megvalósításában nyújt segítséget a Csurgói Szív Egyesület
és a Csurgói Egészségfejlesztési Iroda.
A kitüntető elismerés átvétele tovább erősíti helyes célkitűzéseinket, hogy a jövőben
is változatos rendezvényekkel
szolgáljuk a munkahelyi egészségmegőrzés ügyét.
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„Mozdulj Csurgó!”
... és megmozdult
Csurgó!

1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás0

A Csurgó Város Önkormányzata, valamint a Csurgói Városi
Szociális Intézmény összefogásából ismét meghitt, színvonalas rendezvényen vehettek
részt az adventi időszakban
tartott, csurgói rendezvénysorozat központi eseményére ellátogatók.
A december 17-én megtartott Mindenki Karácsonya
elnevezésű rendezvény célja,
hogy karácsonyi köszöntőkkel,
karácsonyi áldásokkal és ünnepi műsorokkal még jobban

tudjunk egymásra figyelni és
így közösségben is érezhessük
a karácsony üzenetét.
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Füstös János Csurgó város
polgármestere köszöntőjében
a szeretet fontosságára hívta
fel a figyelmet: - A szeretet tökéletesen összefog mindent, az
Adventi készülődés erre is figyelmeztet. Nem elég minden
egyéb a karácsonyi ünnephez,
feldíszített fenyőfa, ajándékok
sokasága, ha hiányzik a szeretet, nem lesz teljes az ünnep.
A Biblia középponti igéjében
üzenetében az Isten szeretetén
van a hangsúly, a legnagyobb
ajándékunk karácsonykor, amire készülünk, amit megkaptunk
és amit újra és újra megkaphatunk, az Isten szeretete - hangsúlyozta Füstös János.
A meghitt eseményen karácsonyi áldást mondott Hegedüs Gábor evangélikus lelkész,
valamint Göndics János római
katolikus esperes plébános.
Ezt követően ünnepi műsort
láthattak az érdeklődők. A rendezvény a Csurgói Szociális
Intézmény szeretetvendégségével zártult.
VK
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Új vezetőség a Csurgói Hegyigazdák Egyesületének élén
olyan színvonalas oktató rendezvényeket
terveznek, melyek a szakmaiság mellett
elősegítik a kölcsönös tapasztalatcserét és
csapatépítést is.
Ács Ferenc egyesületi elnök megerősítette, hogy szeretnének továbbra is jó
partneri kapcsolatot ápolni és fenntartani a Csurgói Csokonai Borlovagrenddel, a
Nagyatádi Kertbarátkörrel, valamint Horvátországból a gyurgyeváci Szőlészeti és
Gyümölcstermelési Egyesülettel is. Terveik között foglal helyet, hogy közreműködésükkel és részvetelükkel aktívan szerepeljenek a város különböző kulturális és
gasztronómiai rendezvényein.
Céljaik, főleg a hegyi utak rendbetételének megvalósításához, a saját munkájuk,
az éves 2000 forintos tagdíj, és az önkormányzati támogatások mellé folyamatosan keresik a különböző pályázati lehetőségeket.
A hegyi birtokok biztonságának érdekében jövőbeni elképzeléseik között priorításként kezelik az önkormányzattal, valamint a rendőséggel és a polgárőrséggel
való együttműködést is.

A kölcsönös együttműködés jegyében Ács Ferenc egyesületi elnök (balról a második)
eskütétele és felvétel a Csokonai Borlovagrend tagjainak sorába
2019. november 12-i ülésükön új vezetőséget választottak a csurgói hegyi
birtokok gazdái. A jelenleg 44 tagból álló
egyesület elnökének Ács Ferencet választották meg, kinek munkáját további hat fős
vezetőség fogja segíteni.
Az új elnök elmondása szerint céljaik
megvalósítása érdekében fő elképzelé-

sük a tagság létszámának növelése, hogy
ezzel is egységbe foglalják a csurgói szőlész-borászokat, valamint a gyümölcs- és
fenyőtermelő gazdákat. Egyesületükben
kiemelt célként kezelik, hogy a minőségi
szőlőtermesztés és borkészítés érdekében korszerű, új technológiákkal ismertessék meg a borászokat. Ennek érdekében

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Karácsonyi játszóház a rászoroló gyerekeknek

A Csurgó Járási Családsegítő Szolgálat
és Központ évek óta szervez karácsonyi
játszóházat a térségben élő hátrányos
helyzetű gyermekek számára. Idén száz
főt vártak a rendezvényre. A meghívott
kis vendégeket falubuszokkal, iskolabuszokkal szállították be a környező településekről. A rendezvény változatos
programokban bővelkedett, a kézműves
foglalkozásokon túl, az intézmény dolgozója, Hadi Róbert zsonglőrmutatványokkal

is elkápráztatta a gyerekeket. Emelett adományokat is oszthattak szét rászoruló gyerekeknek, amelyek több forrásból érkeztek
a családsegítő szolgálathoz. Az egyik ilyen
közösségi oldalakon megosztott kezdeményezésre a Csurgói Kézilabda Klub szurkolói közel 120 plüss játékot juttattak el
a Sótonyi László Sportcsarnok előterébe
kihelyezett gyűjtőpontra. Az összegyűjtött
adományokat a csapat játékosai adták át
az intézmény vezetőjének, Buzásné Mes-

ter Bernadettnek. A klub nagyon fontosnak
tartja az évek óta megszervezett adományozási alkalmakat, hiszen bíznak benne,
hogy sok rászoruló gyerek és család karácsonyát tehetik szebbé. Így is lett, hiszen
a gyerekek láthatóan a kiosztott plüss játékoknak örültek a legjobban. A központba
érkezett adományokat kiegészítte a Csurgói Kormányhivatal is, hiszen a dolgozók
által összegyűjtött 19 darab ajándékkal
teli cipősdobozt pedig, azok a rászoruló
gyerekek kapták meg, akik a szolgálat karácsonyi játszóházára valamilyen okból nem
tudtak beutazni. Az intézmény már számos
tervvel rendelkezik a jövőt illetően. Folytatva az adakozást, rögtön az év elején,
január hónapban a hátrányosabb helyzetű
családoknak osztanak élelmiszer csomagot a Kistérségi Rászorulók Egyesületének
segítségével és a tervek szerint további
pályázati lehetőségek felkutatásával szeretnék megkönnyíteni a nehezebb sorsú
családok életét.
BV
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A kultúra és a barátság nem ismer határokat

folytatás az első oldalról

hanem a kulturális és baráti
kapcsolatok tovább erősítését.
Biró Norbert a megyei közgyűlés elnöke is ehhez a gondolatsorhoz
kapcsolódott.
Mivel a későbbi szorosabb kap-

kapcsolatok jöhetnének létre.
Zejlko Grgacic Pitomacsa
polgármestere nagy megtiszteltetésnek veszi, hogy személyesen itt lehet a projektzárón
Csurgón. Ők Petar Preradovi-

viseli nevét.
Az interaktív kiállítás országosan is egyedülálló a maga
nemében. Köszönetet mondott
a megvalósításban résztvevőknek. Elmondta, hogy a pitomacsai emberekkel, a város
vezetőjével időközben nagyon
jó barátságokat kötöttek. Épp
ezért a záró rendezvény nem
valaminek a lezárását jelenti,
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csolatoknak csak nyelvi akadályai vannak, ezért egy olyan
projektben
gondolkodnak,
hogy a határ menti településeken megpróbálják bevezetni a
szomszédos ország nyelvének
tanulását. Ezt a horvátok is jó
szívvel támogatnák. Az évtizedek alatt eltávolodott emberek
közelebb kerülhetnének, még
szorosabb kulturális és egyéb
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Három évvel ezelőtt kezdődött az ezeréves Csurgó város
és a horvátországi Pitomacsa
város közötti kulturális projekt megvalósítása, mely a mai
nappal - 2019.12.18. - zárul le
– mondta Füstös János Csurgó
polgármestere a szerdai zárórendezvényen.
– Az ezeréves városban számos kulturális és egyéb eseményt rendeztek a jubileum
tiszteletére, de a ma átadásra
kerülő állandó Csokonai Vitéz
Mihály kiállítás megnyitója a
fénypont. Sok embernek, ha
Csurgó nevét hallja, Csokonai
jut eszébe. Nem véletlenül választották őt a projekt tervezésekor. Híres volt a költőről elnevezett gimnázium és annak
könyvtára eddig is, de most a
kiállítással még gazdagabbá
válik a város kulturális palettája. Végre méltó emléket állíthattak a nagy költőnek, akinek
több egyesület és intézmény is
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Csokonai Vitéz Mihály Emlékhely és Kulturális Központ nyílt Csurgón

cnak, XIX. század legnagyobb
költőjének szülőházában rendeztek be állandó kiállítást a
szülőház felújítása, átalakítása
során. A három év alatt többször is találkoztak a csurgóiakkal és örül annak ő is, hogy
közben baráti kapcsolatok is
kialakultak. A horvát-magyar
kulturális kapcsolat több évszázadra nyúlik vissza. A horvát

költők és írók mellett rengeteg
magyar íróról és költőről olvashatnak a horvát szaklapokban.
Nagy taps kísérte köszöntőjének befejező részét, amikor
magyarul olvasott fel egy versrészletet. Györke József
Az 1,3 millió eurós projektzárót követően a résztvevők
átvonultak az állandó Csokonai-kiállítás megnyitójára. Itt
Csörsz Rumen István dudakísérettel adott elő Csokonai
dalokat, majd Demeter Júlia
irodalomtörténész mutatta be
a kiállítást. A látogatók a Petőfi
Irodalmi Múzeum segítségével
összeállított kiállítás megtekintése során betekintést kapnak Csokonai Vitéz Mihály életművébe. Sok-sok vers, korabeli
ruházat és tárgy segíti , hogy
beleéljük magunkat abba a
korba. Demeter Júlia kiemelte
a „Komáromi szalont”, ahol Lillával és a hozzá írt versekkel is
megismerkedhetünk. Az egyik
teremben eredeti iskolapadok
és tóga is található.
SONLINE.HU
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Legalább álmodj velem

Csokonai Vitéz Mihály életmű kiállítása
A kiállítás címéül választott Csokonai-sor rejtélyes,
többértelmű. Az álmodj velem
vagy együtt-álmodást, közös
álmot jelent, vagyis a magány
megszűntét, vagy – különösen
a legalább megszorításával –
csupán a másik álmában való
jelenlétet, azaz a magányba
zártságot. Ha a költő végérvényes magányára gondolunk,
akkor a címből a legalább szót
emeljük ki.
A kiállítás egyetlen ránk
maradt örökségét, az életművet mutatja be, a költő élettörténetébe ágyazva. A színhelyek: Debrecen 1795-ig,
Pest, Pozsony, Komárom – a
vándorlás és a Lilla-szerelem
időszaka 1798-ig, Csurgó az
1799/1800-as tanévben, s
végül ismét Debrecen, 1805ben bekövetkezett haláláig.
„Bennem tenger vers vagyon”
– írta, s a sokféle műfajt, hangot, stílusváltozatot érzékeltetik a kiállítás vers-, színmű- és

levélrészletei. Az írott szóhoz
válogatott tárgyak a művekre
hangolódást segítik.
A kiállítás fő célja, hogy
a Csokonai-életmű bemutatásával élővé és élvezetessé
tegye a jó kétszáz évvel korábbi műveket a ma olvasói,
színházlátogatói számára – a
néma tárgyakat csak a kiállítás
látogatói kelthetik életre. Megépítettük a korabeli, szegényes
csurgói iskolaszínpad mását,
ahol 1799-ben Csokonai darabjait bemutatták, ma pedig
a látogatók adhatják elő stilizált jelemezekben a Karnyóné
részleteit, vagy játszhatnak bábokkal a Culturából. Ugyanott
televízión részletek láthatók a
Dorottya c. komikus eposz filmváltozatából.
Az életutat az évszámok
érintésével képernyőn bonthatjuk ki, de ugyanígy választhatók angol vagy horvát nyelvű
Csokonai-fordítások is.
Van, ahol apró lyukon ku-

kucskálhatunk egy vitrinbe
(hogy mi látható, azt nem
áruljuk el), máshol ma már
érthetetlen szavak magyarázatára lelünk egy-egy táblácska
felemelésével. A debreceni
iskolapadra egy tabletet helyeztünk, benne Csokonai egy
ismeretlen debreceni diákjának füzetlapjaival és Csokonai
tollbamondásaival; a digitális
lapozgatás közben a kéziratok
modern átiratát is megtalálják.
Sok és sokféle Csokonai vers
olvasható, néhány további pedig színészek tolmácsolásában
meg is hallgatható. Csokonai
pajzán verseiből egy csokor
ugyancsak fülhallgatón keresztül érhető el.
Amilyen mostoha sors, alkotói sikertelenség kísérte
életében Csokonai költészetét,
olyan gyorsan terjedt ismertsége, rögtön a halála után. Egész
kultusza alakult ki a mámoros,
lányok után futó, részeges költőnek – mindez természetesen

nem volt igaz, keserűen magányos volt és szinte sohasem
ivott alkoholt. A valóság persze nem érdekelte a legendák
gyártóit és terjesztőit, ezért
közreadunk hét hamis történetet is Csokonairól, melyek
azonban a kiállításon közvetlenül nem láthatók, a látogatónak kell megkeresnie.
A Csokonaihoz oly közeli
játékosságra hív a versfoltozó,
amellyel képernyőn lehet kiegészíteni a kihagyott szavakkal a verseket, vagy a versfújó,
ahol egyetlen kézmozdulattal
vers varázsolható a falra.
Egy további képernyő az évszámok érintésére hullámokban hozza elő az eseményeket,
képeket, alkotásokat, amellyel
Csurgó városa ápolta hajdani
helyettesítő tanárának emlékét
két évszázadon át – ennek folytatása a Csokonai Vitéz Mihály
tiszteletére rendezett kiállítás.
CSOKONAIEMLEKHELY.HU

Csurgó Városa és Pitomaca önkormányzata 2016-ban közös kulturális határmenti együttműködésre lépett a „Preradovic and
Csokonai” c. projekt keretén belül, aminek 2017. októberétől 2019. december végéig tartott a megvalósítása.
A projekt középpontjába mindkét ország egyik legnagyobb költőóriását állította. A horvátok Petar Preradovic születésének 200.
évfordulóját ünnepelték a projekt keretén belül, és szülőfalujában, Grabrovnica-n alakítottak ki emlékházat a hazafias, XIX. századi
költőnek.
Csurgó városa a Petőfi Irodalmi Múzeum szakértő gondoskodásával készített egy, az országban egyedülálló irodalmi kiállítást
Csokonai Vitéz Mihálynak a helyi Történelmi Parkban.
A XVIII. század költőóriása rövid időre Csurgón vállalt segédtanítói állást, itt adták elő diákjai 1799-ben híres, Karnyóné c. vígjátékát. A Történelmi parkban megtekinthető kiállítás úgy mutatja be Csokonai teljes életművét, hogy az kicsiknek és nagyoknak
egyaránt élvezhető irodalmi élményt nyújt. Remek kikapcsolódást kínál a múzeum egy tartalmas családi délután, vagy egy interaktív magyaróra eltöltésére.
A projekt során a fenti beruházások mellett számos közös irodalmi és kulturális rendezvény és együttműködés valósult meg. A
résztvevők drámajáték és versfordító versenyeken mérhették össze tehetségüket, a sikeres programok során kicsit jobban megismerhették a szomszédos ország nyelvét és kultúráját.
A Csokonai Vitéz Mihály Emlékhely és Kulturális Központ december 18-án került ünnepélyes átadásra. A rendezvényen részt
vett a projektben szereplő mindkét város polgármestere, az Interreg határmenti program Közös Titkárságának vezetője és számos
prominens személyiség. A kiállítást Csörsz Rumen István, az MTA XVIII. századi Osztályának tudományos főmunkatársa nyitotta
meg.
A kiállítás 2019. január 23-tól megtekinthető nyitvatartási időben, vagy nyitvatartási időn kívül előzetes egyeztetés alapján.

5

AKTUÁLIS

1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás0

Csurgó és Környéke • 2019 DECEMBER

A legkisebbeket is érintő, külöleges programmal hangolódott
a Karácsonyra a Napsugár Szociális Intézmény
A Napsugár Szociális Intézmény már évek óta különleges programmal keresi fel városunk óvodáit. Az intézmény ellátottjai idén az adventi időszakban lepték meg a gyerekeket előadásukkal, A holle anyó című mesével. A város lakossága
már megszokhatta, hogy az intézmény ellátottjai folymatosan szereplnek egy-egy rendezvényen, ahol közönségük
kivétel nélkül kitörő lelkesedéssel fogadja a lelkes csapatot. Az intézmény vezetése minden év elején tudatosan előre
megtervezi a szerepléseket, kezdve a szerepek kiválasztásától, azok megtanulásáig, melyben a gondozók segítenek.
Minden előadás komoly felkészülést igényel a fogyatékkal élő embereknek, hiszen a kis szinészpalántáknak, egészséges társaikhoz mérten még több energiát kell befektetniük a szerepek elsajátításába. Az óvodák vezetői a gyerekekkel együtt nagyon várták az előadást. Nem csak a szórakozás, szórakoztatás volt a fő cél, hanem a mese személyiségre
gyakorolt hatásán keresztül egyfajta érzékenyítés a nevelés alapvető értékei, az elfogadás, és befogadás irányában. A
megható produkcióval, a gondozottak mérhetetlen szeretetet vittek el az advent időszakában a kis óvodásoknak, akik
kitörő tapssal jutalmazták az előadástés a szeretet, amit ezzel közönségüknek átadtak, még a kívülállók szemébe is
könnyet csalt. Az eseményről Vassné Huszics Bernadettet a Napsugár Szociális Intézmény intézményvezetőjét, valamint
Németh Lászlónét a Mesevár Óvoda tagóvoda-vezetőjét kérdeztük.

FoTÓ: VK

már a csapattagjainknak az
ölébe ülnek a fiatalok, táncikálunk egyet utána, egy kis szeretetvendégségben van részünk
általában a mese-előadás után
és ott együtt beszélgetünk,
táncolunk és ez egy szívmelengető érzés mindannyiunknak.
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kenyítés volt a cél, hogy ezt a
réteget is érzékenyítsük, lássák
azt, hogy milyen egy más ember, milyen egy kerekes székes,
egy furcsa ember, akiket eddig
esetleg megmosolyogták, most
már tudják azt, hogy ő miért így
beszél, miért nem tud beszélni,
miért így kommunikál, miért
így néz és szól hozzájuk és miért úgy mozog. Azt gondolom,
hogy a célunkat elértük és a
visszajelzések azok, hogy nagyon-nagyon várnak már bennünket. Most különösen kitolódott decemberre ez a dolog
– novemberben szokott általában lenni – azt érezzük, hogy

ez is egy méltó ráhangolódás
a Karácsonyra, hiszen mi is
adunk és kapunk is nagyon sok
kedves mosolyt, simogatást,
azt is tapasztaljuk, hogy most
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Egy különleges alkalomra készültök ma, de hagyományteremtő célzattal.
- Igen, régi tervünk volt ez,
hogy mesékkel készüljünk az
óvodásoknak. Már harmadik alkalommal járjuk Csurgó óvodáit. Mindig mesével készülünk,
jelmezekbe öltözünk és nagy
előkészületek után elkezdjük
az óvodákat járni. Azt érezzük,
hogy most már az óvodába is
egy generáció lassan kinő, tehát most már van olyan gyermek, aki nagy csoportos és
három év óta lát bennünket.
Valóban azt tapasztaljuk, hogy
elértük a célunkat, az érzé-

Hogyan készültök erre a programra?
- Általánosságban most már az
a tapasztalat, hogy a kis ellátottjaink hozzák a meséket, az
ötleteket, illetve a szereposztást is maguk között nagyon
jól megoldják, tehát most már
van annyi érzékük is, hogy ki,
melyik szerepkörre alkalmas,
és azt gondolom, hogy egy nagyon nagy hiányérzet lenne,
hogyha ezt a programsorozatot
nem tennénk meg, mert az ellátottjaink már az év eleje óta
kérdezik, hogy mikor megyünk
az óvodába, mit fogunk előadni, tehát az egész évet átlengi,
melyet a továbbiakban is folytatni szeretnénk.
Ki az aki felkészíti a gondozottakat?
- Kedves kollégáim a sok-sok
egyéb munka mellett, ezt is teszik, tehát úgymond most már
„színész neveldét” is működtetünk az intézményben. Azt
gondolom, hogy tényleg városi
rendezvényeken, akár a mi kis
rendezvényeinken, most már
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Nagyon sok rendezvényetek
volt egész évben, az év utolsó
hónapjában mi az amire még
számíthatunk?
- A Családi Karácsony december 20-án 14 órakor fog kezdődni. Ezen az eseményen az
ellátottjaink családtagjait, a
dolgozóink családtagjait, valamint önkénteseinket hívjuk
meg az intézményünkbe, ahol
egy kis kulturális műsort követően saját termesztésű alapanyagokból készült estebéddel
kínáljuk őket. Minden évben
ezen a rendezvényen méltóképpen készülünk és hangoló-
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hosszú évek óta szerepel a kis
csapatunk. Az új tagjainkat is
bevesszük ezekbe a fellépésekbe és már az is elmondható,
hogy amikor nem jut valakinek
szerep, akkor inkább kitalálunk
egy plusz szerepet a mesébe,
hogy mindenki szerepelhessen. Ezúton is szeretném megköszönni a kollégáimnak az
áldozatos munkájukat, hogy a
sok-sok egyéb gondozási, ápolási, mentálhigiéniás teendő
mellett még ilyen szerepkört
is betudnak tölteni, annak ellenére, hogy kevesen dolgozunk
az intézményben.
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ves mese előadással. Az óvoda
vezetősége miért tartja fontosnak azt ,hogy befogadják
ezt a rendezvényt?
- Azt el kell mondanom, hogy az
intézmény megalakulása óta jó
kapcsolatot ápol az óvodával,
ugyanis a vezető asszony mint

dunk a Karácsonyra - összegezte Vassné Huszics Bernadett a
Napsugár Szociális Intézmény
intézményvezetője.
Már harmadik alkalommal fog
szerepelni a Napsugár Szociális Intézmény egy nagyon ked-

szülő ide hordta a gyermekeit
és így a kapcsolat nyilvánvaló
volt. Mindegyik alkalommal
megkeresett engem a vezető
asszony, hogy tanultak szép
kis mesejátékot és hogy előadhatnák-e az óvodásoknak. Ennek a felkérésnek mi nagyon
örültünk. Úgy gondoljuk, hogy
Karácsony tájékán nagyon fontosak ezek a találkozások, hiszen ezek a fiatalok örömmel
készültek erre a kis mesejátékra, az ovisok pedig örömmel
szokták fogadni ezeket az előadásokat. Nevelési szempontból is ez nagyon fontos, hiszen
ezek a fiatalok mégis mások
mint az átlag fiatalok és egyáltalán nagyszerű dolog, hogy
a mi óvodásaink találkozhatnak ilyen fiatalokkal a másság
elfogadása szempontjából is.
Nagy örömmel szokták figyelni
az előadást, utána még sokat
szoktunk beszélgetni, hogy mit
láttak, hogy tetszett nekik és
most is hasonló módon készültünk erre a találkozásra - mondta Németh Lászlóné a Mesevár
Óvoda tagóvoda-vezetője.
VK
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Családként ünnepelték a karácsonyt

Meleg hangulatú, szeretetteljes karácsonyi ünnepséggel búcsúztak egymástól a
Napsugár Szociális Intézmény
dolgozói és gondozottjai. Az

ünnepi műsort az intézményvezető, Vassné Huszics Bernadett nyitotta meg, aki az év
utolsó rendezvényén érzékenyen búcsúzott az intézmény

gondozottjaitól, munkatársaitól és minden önkéntesétől.
Elmondta, hogy mindannyiukat
egyre több érzelemmel tölti el
ez az intézmény, ami már nyolc
éve működik. Annak ellenére,
hogy mindennap együtt vannak a gondozottakkal, számukra is megható a felkészülés, az
ünnepség minden pillanata.
Azt kívánta mindenkinek az
elkövetkező időszakban, hogy
tudjon részese lenni egy olyan
közösségnek, ahol rálel arra a
szeretetre, békére, segítőkészségre és a becsületességre, ami
ebben az intézményben megtalálható.
Ezt követően a gondozottak előadását nézhették meg

a résztvevők, melyre a gondozók - a mindennapi tendők
mellett - készítették fel őket.
Az elhangzott énekek, versek,
zenés darabok még a kívülállóknak is könnyeket csaltak a
szemükbe. A program zárásaként saját készítésű ajándékkal
kedveskedtek a gondozottak
családtagjaik és az önkéntesek
számára, majd szeretetvendégségre várták a jelenlevőket. A
kínálatában közkívánatra megjelent ismét a savanyú répa leves, a stefánia szelet és finom
süteményekkel is várták a vendégeket. Az intézmény a téli
szünetre bezárt, az ellátottak
családjaik körében töltötték az
ünnepi időszakot.
BV

7

AKTUÁLIS

1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás0

Csurgó és Környéke • 2019 DECEMBER

Három nagy fejlesztési irány határozza meg a következő időszakot
Csurgó Város Képviselő-testülete 2019. december 10-én
18.00 órakor a Csokonai Közösségi Ház kupolatermében
közmeghallgatást tartott. Az
esemény meghívójában egyetlen napirendi pont szerepelt,
melynek keretében az érdeklődők a 2019-2024-ig terjedő
időszakra vonatkozó fejlesztési
tervekkel, elképzelésekkel ismerkedhettek meg.
Az rendezvényen Füstös János polgármester köszöntette
a megjelenteket, mely során
kiemelte: A közmeghallgatásnak egy napirendi pontja van,
fejlesztési tervek-elképzelések
a 2019-2024-es időszakra.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozat képes,
kérem szavazzunk a napirendi
pont elfogadásáról. Megállapítom, hogy a képviselő testület
elfogadta a napirendi pontunkat. Röviden, 5-8 percben
szeretném ismertetni a 20192024-es időszakra vonatkozó
fejlesztési elképzeléseket. És
azt szeretném kérni képviselő
társaimtól, illetve a lakosoktól,
akik megtiszteltek a mai napon
és eljöttek erre a közmeghall-
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gatásra, hogy tegyenek javaslatokat, hiszen 2020 áprilisában, a következő év tavaszáig
kell elfogadni Csurgó város
gazdasági programját. Ez a fórum azt a célt is szolgálja, hogy
mindenki, aki eljött, mondja
el a véleményét, és javaslatait
arra vonatkozóan, akár konkrét
javaslatot is, mik azok, amiket
szeretne, hogy a következő
időszakban, - hangsúlyozom,
ez egy 5 éves gazdasági program - beépülne Csurgó város
gazdasági programjába. Megemlítenék néhány elképzelést,
és információkat gyűjtenénk,
kérnénk javaslatokat, észrevételeket, akár fejlesztési, akár
bármilyen konkrét javaslatot.
Jegyzőkönyv készül, és ez alapján segítséget fog nekünk jelenteni a programunk elkészítéséhez. Ahogy már korábban
mondtam az alakuló ülésen
is, három nagy elképzelésünk
és irány van a következő időszakban. Legalábbis ez a terv.
Természetesen ez módosulhat,
akár az önök, akár a képviselő
társaim javaslatával, hiszen
mindezt majd 2020 tavaszán
fogjuk elfogadni.

Az első egy gazdaság fejlesztési program, egy gazdaság fejlesztési terv, amit már
sokan sokszor, sokféleképpen,
évekkel ezelőtt, évek, évtizedek óta mondunk. Nagy célunk
és elképzelésünk az, hogy a
gazdaság fejlesztés területén
lépjünk előre, az Ipari park
infrastrukturális fejlesztése a
következő év második negyed
évében be fog fejeződni. A közművek jelenleg most kerülnek
kiépítésre, és ezt követően lesz
egy közművesített 8,2 tized
hektáros területünk. Erre vonatkozóan pedig az a cél, hogy
ne csak üresen álljon, hanem
vállalkozást, vállalkozókat hozzunk. Vannak tárgyalások, vannak helyi vállalkozók és akár
budapesti és székesfehérvári
vállalkozók, akik érdeklődést
mutatnak. Azt azért hangsúlyozom, hogy ez egy érdeklődés,
majd meglátjuk, hogy men�nyire tudunk közelebb kerülni
egymáshoz, és mennyire találjuk meg a közös pontot. Az is
nagyon fontos, hogy az elmúlt
hetekben a Külügyminisztériummal, miniszter úrral történt
egy egyeztetés és az ő mun-
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Fejlesztési tervek álltak a közmeghallgatás fókuszában
katársai az elmúlt hetekben
jártak is itt. Ez a Külügyminisztérium azon háttérintézménye,
ami koordinája és kiajánlja
majd a Külügyminisztérumon
keresztül, azokat a területeket,
amik Magyarországon rendelkezésre állnak. Ez az adattábla
elküldésre került és most fogunk bekerülni abba a külügyminisztériumi adatbázisba, ami
majd lehetőséget ad, remélhetőleg a közel jövőben arra,
hogy elkezdődjön valami itt a
gazdaság fejlesztés, és az ipari
park betelepítése kapcsán.
A másik fontos elképzelési
tervünk, az az infrastruktúrához kapcsolódik. Elsősorban a
járdák, utaknak az aszfaltozását, felújítását, javítását, újak
építését szeretnénk a következő időszakban megvalósítani.
A Csurgói szőlőhegybe vezető
utaknak a megépítését is szeretnénk megvalósítani, természetesen ütemesen. Szeretném
hangsúlyozni, hogy nem biztos
hogy a következő esztendőben
mindent megfogunk oldani,
de ez egy ütemes program, ez
alapján majd természetesen
meg kell nézni, hogy milyen
pályázati lehetőségek lesznek,
ahonnan forrást tudunk szerezni, és ez alapján megvalósítani
azokat az elképzeléseket, amiket tudunk, ismerünk úgy mint
a postával szembeni, Petőfi téri
parkolónak a felújításától kezdve számos olyan járdaszakasz,
mellékút és mellék utcának
a felújítása, amelyeket a gazdasági programban majd így
szeretnénk megjelentetni. Egy
prioritási sorrendet szeretnénk
majd a következő időszakban,
arra vonatkozóan, hogy ezek
milyen ütemben, időrendben
szeretnénk, hogy megvalósuljanak.
A harmadik terület a szociális területnek az átalakítása. Az
az elképzelésünk, illetve tervünk, hogy ebben a ciklusban
egy bentlakásos intézménynek
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a kialakítását tudja megvalósítani a város. Ennek azért látom
realitását, mert az elmúlt időszakban nagyon sokat tettünk a
turizmus és az idegenforgalom
területén, elsősorban a sportcsarnok, az uszoda, illetve az
épülő élményfürdő és szálloda
építésével, ami várhatóan a következő évben meg fog nyílni.
A másik dolog pedig az óvárosi
területen, ahol megvalósítottuk a turisztikai központnak a
kialakítását, a Festetics majornak a teljes körü felújítását, és
a következő héten pedig egy
állandó, interaktív Csokonai
kiállítást fogunk megnyitni
Csurgó városában. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat
megtette azt ezen a területen,
a turizmus és az idegenforgalom, sport területén, amit meg
kellett tenni, amit megkövetelt
a haza. Az elmúlt testületi ülésen, döntés született az idegenforgalmi adónak a bevezetéséről, pontosan, most már azokat
a finomhangolásokat végezzük
ezen a területen, ami inkább a
vállalkozókat,
magánszemélyeket, valamint a fejlesztést
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elősegítő vállalkozókat segíti.
Az elmúlt időszakban, erre is
történt kezdeményezés, akár
a Meller kastély értékesítésében, akár az első Csurgói plébánia értékesítésében is.
Ez egy kicsit hosszabb bevezető volt, de a következő időszaknak, ennek a ciklusnak a
feladata a szociális ágazatnak
az erősítése, az idősgondozás,
a nappali ellátás, a családsegítő, fogyatékkal élő intézménynek, szociális intézménynek
átalakítása, és az egész szociális rendszernek a felpörgetése,
hiszen ahogy látom, és ahogy
látjuk, erre fokozott igény van.
Most erre az ágazatra szeretnénk fókuszálni, és természetesen amik vannak előttünk
elnyert pályázatok, azokat a
képviselőtársaimmal aktualizáljuk, átnézzük, ha úgy adódik
akkor módosítjuk. De mindenféleképpen szeretnénk megvalósítani. Tizenhárom uniós pályázatot menedzselünk, illetve
vezetünk folyamatosan, és az
átszervezése, lebonyolítása folyamatban van, ezeket szeretnénk tisztességesen befejezni

és elszámolni ezekkel a költségekkel. Természetesen számos
elképzeléseink vannak, amiket
befolyásolnak a pályázati lehetőségek, mást szeretnénk, és
más a pályázati kiírás. Akkor át
kell gondolnunk, hogy belevágunk-e ebbe, illetve az önerő
ami mindig fontos kérdés, és
ezen felül a megépítés után pedig a működtetés. A következő
időszakban erre is fókuszálni
fogunk, hogy azok az objektumok, azok az intézményeink,
amelyek ellátják a kötelező és
nem kötelező feladatainkat,
azoknak az ütemes felújítása, energetikai korszerűsítése
megtörténjen. Olyan beruházásokat és olyan fejlesztéseket,
valósítsunk meg, ezen az intézmény ellátási területen, amely
a működési költséget nem növeli, hanem csökkenti. Számos
ilyen beruházás volt az elmúlt
időszakban, ami nagymértékben növelte ezeknek az intézményeknek a működési költségét, ezeknek a fenntartása
újabb és újabb objektumoknak
a létrehozása, ez azért komoly
terhet ró az önkormányzatra,
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de az sem titok, és gondolom
az itt ülök jól tudják, ez egy alig
5000 fős kistelepülés, messze
mindentől, földrajzi adottságokat, helyet, lehetőségeket,
gazdaság fejlesztés, munkahely lehetőségeket nagyon jól
ismeri mindenki. Vannak korlátok ezen a területen és nem
egyszerű ebből a helyzetből
kilépni, de én azt gondolom,
hogy a lehetőségekhez, az
adottságokhoz képest képviselőtársaimmal közösen probálunk olyan fejlesztést hozni
a város felé, ami egy új várost
épít az ezer esztendő után is.
A Milleneumi év lezárása után
is vannak újabb tervek, elképzelések arra vonatkozóan, hogy
milyen programokat, milyen
együttműködéseket
szeretnénk kialakítani egyesületekkel, egyházakkal, civilekkel,
testvérvárosokkal - hangzott el
Füstös János köszöntőjében.
Ezt követően az érdeklődők
kérdéseiket tették fel, melyek
ahogy a köszöntőben is elhangzott, segítséget nyújtanak
majd Csurgó város gazdasági
programjához.
VK

Lakossági tájékoztató a környezetvédelemről
és a közterületek használatáról
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a belterületi égetés
szabályai nem változtak, továbbra is hatályban van Csurgó
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013. (XI.29.)
rendelete az környezetvédelemről és a közterületek használatáról.
A tűzgyújtásra vonatkozó
szabályok:
11. § (2) Az avar és a kerti
hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történjen.
(3) Avart és kerti hulladékot
csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni
úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne káro-

sítsa, és az égetés hősugárzása
kárt ne okozzon.
(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más
kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes
hulladék).
(5) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(6) A szabadban a tüzet és
az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem
szabad, veszély esetén, vagy
ha arra szükség nincs, a tüzet
azonnal el kell oltani.
(7) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának hely-

színén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, a
tűz eloltható.
(8) A hatóságilag elrendelt
általános tűzgyújtási tilalom
alól a rendelet nem ad felmentést.
(9) Avar és kerti hulladékok
égetésénél figyelembe kell
venni, hogy
a) kizárólag kis nedvességtartalmú anyagok égethetők,
b) égetés csak szélcsendes
időben (5 m/s-nál kisebb szélsebesség),
c) tűzvédelmi előírások betartásával végezhető.
(10) Tűzgyújtás és égetés

hétfői és csütörtöki munkanapokon 9.00-18.00 óra között,
szélcsendes időben megengedett, tartós füstölés viszont
nem megengedett.
(11) Tilos nyílt téren vagy
bármilyen berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során veszélyessé váló
anyagot (műanyag, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, száraz elem stb.)
égetni.
Csurgó, 2019. szeptember
24.
Tisztelettel:
Lantos Sándor sk.
jegyzői feladatokat ellátó
aljegyző
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Balogh Veronika
A legtisztább anya
Szamárháton érkezett
A mindenórás kismama,
Angyal kísérte útja végén,
Csillaggal szórt éjnek mélyén,
Áldott terhét megszülte.
Ó, ha akkor tudta volna,
Magzatának mi lesz sorsa…
Hogy miként? Erről írás nem szól,
Fájdalmak közt, ősi ösztön feszül.
Az Úr segítségét kérvén,
Égi könnycsepp méhe mélyén,
A szent éjen megszületett.
Ó, ha akkor tudta volna,
Magzatának mi lesz sorsa…
Teste ívben hajlott,
Csak a csend szava hallott,
Kár számolni a perceket…
Elmosódott az idő,
Kezdet és vég elveszett.

Egy kis tengelic jött a kertbe,
április elején élelmet keresve.

Ó, ha akkor tudta volna,
Magzatának mi lesz sorsa…

Már beszedtem az etetőt,
az öreg szilvafáról.

Fájdalmait elfeledve,
Hogy takarta, hogy szerette…
Óvó öle átölelte, puha jászolba fektette,
Betakarta gyolcsba, rongyba,
Angyal arcot csókolgatva.

Az üres maghéjat akarta enni,
a dolgot nem tudtam hova tenni!

Ó, ha akkor tudta volna,
Magzatának mi lesz sorsa…

Nem sejtettem mi is lelte?
Nagyon éhes a kis lelkem!

Megszületett a kis Jézus!
Világ megváltója!
Fejüket hajtották három királyok,
Angyalszóra érkező csordapásztorok,
A Szűz Anya boldogan tekintett reájuk.

Kezembe vettem, nem is bánta,
simogattam engedte bátran.

Ó, ha akkor tudta volna,
Magzatának mi lesz sorsa…

Már nem félt megajándékozott a búcsúzás pillanatával.

A Szent család, karácsony éjjelén,
Messiást hozott el közénk.
Kis Jézus, Te Szent csoda,
Gyarló ember bűneiért,
Hogy adhatott téged az Úr oda?!

Még eljött, a kis madár utoljára,
eltemettem, a vén szilvafa aljába.

Ó, ha anyja tudta volna,
Magzatának mi lesz sorsa,
Akkor is megszülte volna?
Csurgó, 2016. 11. 22.
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Tengelic

Föld tapadt a csőrére,
de csak ette-ette.

Áprilisban emlékezett,
a szeretet Karácsonyára …

Csurgó, 2019.12.15.
Büki Imre
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HELYTÖRTÉNET

Temetői csendben…
Szerény, fekete márványlapos síremlék
húzódik meg a mauzóleumokhoz vezető út
mellett, rajta a felirattal:
Dr. KARBUCZKY JÁNOS
ügyvéd
1879 – 1945
ÉS SZÜLEI

Csurgón (egyes adatok szerint Taranyban),
Karbuczky János (asztalosmester) és Gózony Mária szülőktől.
A középiskolát a csurgói református
gimnáziumban végezte el 1900-ban, majd
a jogi tanulmányainak befejezése után
1908-ban vették fel a zalaegerszegi ügyvédi kamarába, mint csurgói ügyvédet.
1910-ben jegyezték be a Somogy-csur-

A Karbuczky család síremléke

Vitéz dr. Karbuczky János

Minden településnek megvannak azok
a halottai, akikre, életük példájára, emberségére, közösségért végzett tetteire
kötelessége emlékezni az utókornak. Ilyen
személy volt dr. Karbuczky János csurgói
ügyvéd, első világháborús, többszörösen
kitüntetett hős katona is.
Dr. Karbuczky János (némely forrásban
Kárbuczky) 1879. június 5-én. született

gói Hitelszövetkezet Igazgatóságába.
1914-ben felvételt nyert a katolikus szemléletű Szent István Társulat rendes tagjainak sorába.
Már az első világháború kitörésének
kezdetén, 1914 augusztusában alapító
tagja lett a Csurgói Vöröskereszt Ápoló
és Segélyező Bizottságának. A háborúba
1915. március 15-én, önkéntesként vonult

Nyitva tartás
Hétfő:
9.00-16.00
Kedd:
9.00-16.00
Szerda:
9.00-16.00
Csütörtök: 9.00-17.00
Péntek:
9.00-12.00

be a 44-es honvéd gyalogezredbe, majd
miután Gablonzba elvégezte a tisztiiskolát,
1916 januárjába az orosz csatamezőkre
került. Több harctéren is megfordult, majd
1916 szeptemberétől a 3. gyalogezredbe helyezik át, ahol, mint századparancsnok teljesített szolgálatot. 1917. március
12-én súúlyosan megbetegedett. Bécsi
felgyógyulása után Reichenbergerben a
hadifoglyok igazoló bizottságának előadójaként teljesített szolgálatot. Kitüntetései:
I. és II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt, Háborús emlékérem.
1934. június 3-án, bátorsága és helytállása jutalmául, valamint népfelkelő hadnagyi munkájának elimeréséül vehette át
vitéz nagybányai Horthy Miklóstól a vitézzé avató oklevelét.
Időközben megnősült, feleségül vette
Absolon Mária tanítónőt. Házasságukból
1923-ban egy lánya született, Mária. A későbbi Drozdyné Dr. Karbuczky Mária 1941ben érettségizett Csurgón.
Dr. Karbuczky János 1931-ben építette
meg a Petőfi tér 14. szám alatt máig álló
egykori lakóházát, Ligeti Lajos és Ligeti Ferenc barcsi építészek tervei alapján.
A nagypolgári lakóházban három szoba,
ebédlő, valamint külön bejárattal az ügyvédi iroda és a kiszolgáló
helyiségek is helyet kaptak.
Dr. Karbuczky János 1945-ben bekövetkezett halála után a kaposvári ügyvédi
kamara az elhunyt ügyvédi irodája részére
tevékenységfolytató gondnokul rokonát,
dr. Kovácsy Gyula csurgói ügyvédet rendelte ki.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

CSURGÓI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
Csurgó Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ
8840 Csurgó, Soltra utca 14.
Telefonszám: 82/566-797
E-mail: eficsurgo@gmail.com

Igényeljen Csurgó Kártyát és éljen a kedvezményekkel!
Elfogadóhelyek és a kedvezmények mértéke:
- Sótonyi László Sportcsarnok 20 %
- Sportcsarnok Kondicionáló terem 20 %
- Műfüves pálya használata 20 %
- Csurgó város helyi autóbuszjáratai 20%
- Városi Uszoda 50 %
- Csokonai Közösségi Ház (saját rendezvények) 100 %

- Városi Könyvtár 100 %
- Városi Múzeum 100 %
- Történelmi Park (saját rendezvények) 100 %
- Gyékényesi Poszeidon Panzió mellett működő teniszpálya,
strandröplabdapálya és homokfocipálya használata 100 %

http://csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-kartya
11

GAZDASÁG

1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás0

Csurgó és Környéke • 2019 DECEMBER

Egyre népszerűbb a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása
Mintegy 150 ezer megváltozott munkaképességű ember
van hazánkban, akinek még
nincs állása, pedig tudna és
akarna is dolgozni – nyilatkozta
Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára, aki bejelentette:

Januárban megrendezik az
ÉrtékPlacc nemzetközi konferenciát, hogy felhívják a vállalatok fi-gyelmét a megváltozott
munkaképességű munkaerőben rejlő lehetőségekre.
Az államtitkár szerint azok
a cégek, amelyek ilyen munkatársakat foglalkoztatnak, pozi-

Egyre több nyugdíjas vállal
munkát
2019 végén már 6 ezerrel
több nyugdíjas dolgozott, mint
egy évvel korábban. Egyre több
álláshirdetés szól kifejezetten
nekik, a munkáltatók szívesen
foglalkoztatják a nyugdíjas
munkavállalókat.
2019 végén mintegy 110
ezren vállalnak munkát nyugdíj mellett, ami 6 ezerrel több,
mint 2018 végén. A közérdekű
nyugdíjas szövetkezeteknél pedig tavaly január és szeptem-

ber között több tagi jövedelem
keletkezett, mint 2018-ban.
A nyugdíjas munkavállalók
több mint 60 százaléka végez
valamilyen fizikai munkát: 59,9
százalékuk könnyű, 1,6 százalék pedig nehéz fizikai munkát. A nyugdíjas szövetkezeti
tagok nyugdíját pedig semmilyen szinten nem érinti a foglalkoztatás.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM

A kkv-stratégia egyik pillére a
női vállalkozók támogatása
Magyarország nemrégiben
elfogadott, mikro- és középvállalkozásokat
megerősítő
stratégiájának egyik fontos pillére a női vállalkozók támogatása tehetségük, kockázatvállalásuk
kibontakoztatásában
– jelentette ki az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.
György László a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint az IFKA
Közhasznú Nonprofit Kft. Nősztorik elnevezésű rendezvényén hangsúlyozta: a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara,
a tárca, illetve a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány
konzorciumi
együttműködésében megvalósuló Országos
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Vállalkozói
Mentor-program
tanácsadói tevékenysége során
a növekedést elérni akaró vállalkozásokat segítik, köztük a
női, a fiatal és a generációváltás
előtt álló vállalkozásokat.
Az államtitkár megfogalmazása szerint minden nő vállalkozó, aki családot alapít, gyermeket vállal és családanyává
válik, hiszen „óriási vállalkozás
egy családot menedzselni”. Elmondta: nemzetközi kutatások
alapján megállapítható, hogy
a részmunkaidőben foglalkoztatott nők négy és hat óra alatt
több munkát végeznek el, mint
a férfiak nyolc óra alatt.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM

tív tapasztalatokról számolnak
be.
Az ÉrtékPlacc Nemzetközi Konferencia egy határokon
átívelő közös gondolkodás, elgondolkodtató tapasztalatcsere és inspiráló vita. A kétnapos
konferencia innovatívan ötvözi
a tudást, élményszerzést és

tanulást, mindkét napon főszerepben az értékteremtő termékek és szolgáltatások.
További információk: www.
ertekplacc.hu
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM

Megjelent a "Foglalkoztatásbővítés ösztönzése" című GINOP
pályázati felhívás
Megjelent a „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című
pályázati felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében, amely 12 milliárd forintos
keretösszegével segíti majd a
mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatotti létszámának növelését.
Rákossy Balázs, az európai
uniós források felhasználásáért
felelős államtitkár elmondta,
hogy a munkaerőpiac változásai folyamatos alkalmazkodást
igényelnek a vállalkozásoktól.
A munkaerőhiány kezelésének
egyik lehetséges módja a tevékenységük bővítése a munkaerő-tartalékkal rendelkező
térségekben. A támogatás az
ország azon négy régiójában
érhető majd el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag
alatti szinten volt 2017-ben,
így Észak-Alföldön, Észak-Magyarországon, Dél-Dunántúlon
és Dél-Alföldön.
A felhívásra azok a vállalkozások nyújthatnak majd be
támogatási kérelmet, amelyek
vállalják, hogy az adott régiók
valamelyikében működő vagy
újonnan létrehozott telephelyen legalább 3, maximum 15
fővel bővítik a foglalkoztatottak számát, a beruházással
létrejött új munkahelyeket a
munkahely első betöltésétől

számított legalább három évig
az érintett területen fenntartják, és akik vállalják a kormányhivatallal való együttműködést
a toborzás során.
Az igényelhető támogatás
minimum 8, maximum 90 millió forint lesz. Az egy főre jutó
támogatás maximális mértéke
a becsült 2 teljes éves bérköltség 70 százaléka kisvállalkozás, illetve 60 százaléka
középvállalkozás esetén. A havi
bruttó munkabér maximális elszámolható költségeként legfeljebb 350 000 forint vehető
figyelembe - ismertette Rákossy Balázs.
Az új munkavállaló 24 hónapon keresztül történő foglalkoztatása olyan induló beruházás esetén támogatható, amely
új létesítmény létrehozatalát,
vagy egy meglévő létesítmény
kapacitásának bővítését, vagy
termékkínálatának új termékekkel való bővítését, illetve
egy meglévő létesítmény teljes
termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi. A támogatási kérelmek
benyújtása 2020. január 27-től
lesz lehetőség.

CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM
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ÉLETMÓD

FoTÓ: ISTOCK

Anyu gyere! Mesélj!

Ha meghalljuk a mese szót,
azonnal kisgyermekeknek szóló történetekre gondolunk.
Pedig mi felnőttek is – ha bevalljuk, ha nem - szeretjük a
meséket. Mert a mesék jók!
A mesékben királylányok, királyfik vannak, vannak próbatételek, mindig győz a jó, van
benne ármány és szerelem. A
gyermeki lényünk felnőttként
is hisz a mesékben. A régi világban felnőtteknek szánt
meséken keresztül ismerkedtek meg a paraszti sorban élő
férfiak és nők a világ dolgaival,
a tiltott cselekedetekkel, a helyesnek vélt megoldásokkal,
melyek a napi élet kérdéseire
adtak választ.
A gyermekek és a mese kapcsolatának fontosságát senki
nem kérdőjelezi meg. A felnőttek néha azon vitatkoznak,
hogy szabad-e meséket olvasni
a gyermekeknek, hiszen a mesék brutálisak, kegyetlenek, félelmet keltenek. Mint például
a Grimm mesék, a Hófehérke,
a Jancsi és Juliska, vagy éppen
az Andersen mesék. A fejlődéslélektannal foglalkozó szakemberek egyértelművé teszik,
hogy a kisgyermek szellemi,
mentális, érzelmi fejlődése
szempontjából nagy jelentősége van a mese hallgatásának a
képi szimbolikus világ kialakulásához és további fejlődéséhez. A gyermek számára fontos
a mese, csak nem mindegy,
hogy milyen formában kapja
meg. Felolvassuk neki, vagy

leültetjük a TV elé, nézze a mesefilmet, esetleg egyedül, és
nincs kihez fordulnia kérdéseivel. A mese a feldolgozás fontos eszköze, a gyermek a világról való tudását is a saját belső
képeibe öltözteti. A kisgyerek
ezeket a belső képeket vetíti ki
aztán a világba, a játékaiba is.
A gyermek utazik a cselekményben, belekerül abba, elsodorja őt. Megfigyelhetjük,
ahogy mesélés közben nézi a
mesélőt, később azonban már
látszik a szemén, hogy nem
fókuszál, elbambul, mert a belső mozira figyel. A vizsgálatok
szerint kamaszkorig nyúlóan lenyomatot hagy benne a
mese.
A könyvekben megbújó
csodás világ felfedezése sokkal nagyobb erőfeszítést kíván
– viszont nagyobb élményt
nyújt.
A felmérések és egyéb úton
szerzett tapasztalatok szerint
egyre kevesebb gyermeknek
olvasnak otthon mesét, viszont
egyre tájékozottabbak a rajzfilmek, televíziós sorozatok és
a számítógépes, mobiltelefonos megjelenítés világában. A
gyermek személyiségének alakításában nemcsak az otthoni
szülői, óvodai, iskolai környezet, hanem az interaktív média
is részt vesz. Ez utóbbi befolyása nem mindig kedvező irányú.
A felolvasott mese más hatást vált ki a gyermekből, mint
képileg is illusztrált formája.
A felolvasott mese esetében

a saját fantáziavilágából, képi
világából merít.
Szülőként
egyértelműen
tudjuk, hogy a gyermekeknek
szüksége és igénye van a mesére, mégis oly sok családban
háttérbe szorul. Gyakran csak
alacsony életkorban olvasnak (még ritkábban mesélnek fejből) gyermeküknek a
szülők. Régen több idő volt a
mesélésre, a délutánok, a nyári vakációk időtlennek tűntek.
Manapság rohanunk, mindent
egyszerre csinálunk, és ez a
hozzáállás megváltoztatta a
mesékhez való viszonyunkat is
– teljesíteni, kipipálni akarjuk
az esti mesélés rítusát.
Hogy meséljünk a gyermekünknek?
- Tegyük félre a napi gondokat!
- Lefekvés előtt találjunk alkalmas időpontot!
- Alakítsunk ki egy kis szertartást és teremtsünk meleg,
szeretetteljes
környezetet,
melyben a gyermek hozzánk
bújhat, vagy befészkelődhet
az ágyába, és biztonságban,
kényelemben tud elmerülni a
mese csodálatos fantázia világába.
- a jó mese felkelti a gyermek érdeklődését, ugyanakkor nevelő hatású életkorának
megfelelő szinten.
- Mesélhetünk könyvből, de
épp úgy megteszi a saját, kitalált mese is! Sőt!
- A hangunk megnyugtatja
őt. Fontos számára, ha szokássá válik, és számíthat erre a
meghitt együttlétre. Hiszen a
család minden tagja elfoglalt,
egész nap távol vannak egymástól és alig marad figyelem
és türelem egymásra.
- a meseolvasás az a pillanat, amely csodás alkalom arra,
hogy a szülő és gyermeke között elmélyüljön a kapcsolat!
A mese nélkülözhetetlen a
gyermek egészséges személyiség fejlődése szempontjából.

Általa gazdagodik fantáziája,
szókincse. A mese segíti, hogy
hosszabban és kitartóan tudjon valamire figyelni, abban elmélyedni. Átéli az izgalmakat,
azonban mindez nem jár valós,
közvetlen veszéllyel a számára.
Találkozik azzal a helyzettel,
mely megmutatja számára: a
problémás esetekben is van
megoldás. Tehát a katarzist
megélve eljut a megoldáshoz.
Felkészíti a lelkét az élet megpróbáltatásaira. A félelmetes
mesefigurák, illetve történések
csak átmenetileg nyugtalanítják a gyermeket, hiszen mellette vagyunk, és a történetben is
bekövetkezik a feloldás. Idővel
pedig megtanulja különválasztani a valóságot a mesevilágtól.
A meséléssel kicsi kortól
könyvhöz szoktathatjuk gyermekünket és soha nem múló
igény alakulhat ki benne az
olvasás iránt. Mindannyian azt
szeretnénk, ha gyermekünk
rendszeresen olvasna. Az olvasás, az értő olvasás, a szövegértés pedig a tanulás alapja.
BV
Forrás:
Dr. Vekerdy Tamás: “A mesék
oldják, vigasztalják, megnyugtatják
a gyereket” https://nlc.hu/mesedoboz_gyujtooldal2/20151027/
vekerdy-tamas-mese/
A mese hatása a gyermek személyiségfejlődésére https://www.
nepmese.hu/index.php/irasok/lelektan/106-a-mese-hatasa-a-gyermekek-szemelyiseg-fejlodesere
Szilágyi Mária: A mese szerepe a gyermeki személyiségfejlődésben https://folyoiratok.ofi.hu/
konyv-es-neveles/a-mese-szerepe-a-gyermeki-szemelyisegfejlodesben
A mese 10 pozitív hatása a gyerekre https://www.babaszoba.hu/
articles/kisgyerek/A_mese_10_
pozitiv_hatasa_a_gyerekre?aid=20170624131037
Balassa Olívia: Esti mese – Miért fontos a gyerekeknek arendszeres mesélés? Hogyan hatnak a
mesék a gyerek lelkére? https://
www.szuloklapja.hu/gyermekneveles/3380/esti-mese-miert-fontos-a-gyerekeknek-a-rendszeres-meseles-hogyan-hatnak-a-mesek-a-gyerek-lelkere.html
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Csurgói TK év végi összegzés
2019-2020-as évad őszi szezonjának tabellái

Megyei U-16 Dél:

Megyei U-19(Ifi):

ADAMA Megyei 1.Felnőtt:

Helyezés

14

Csapat

Győzelem Döntetlen

Vereség

Lőtt gól

Kapott Gól

Pontok

1.

Kadarkút KSK

13

0

1

49

14

39

2.

Hetes Vikár SC

12

0

2

49

16

36

3.

Nagyatádi FC

11

3

0

44

15

36

4.

Nagybajomi AC

9

2

3

41

21

29

5.

Balatoni Vasas SE

8

3

3

31

19

27

6.

Balatonkeresztúr KSK

6

3

5

36

30

21

7.

Marcali VFC

5

3

6

34

36

18

8.

Magyaregres SZ.E.

5

3

6

26

32

18

9.

Tabi VSC

4

5

5

26

30

17

10.

Somogysárd SE

4

2

8

40

31

14

11.

Toponár SE

3

2

9

28

43

11

12.

Csurgói TK

2

3

9

26

45

9

13.

Segesdi SE

2

2

10

13

51

8

14.

FC Barcs

1

5

8

24

47

8

15.

SZSE Somogyjád

0

4

10

17

54

4

Helyezés

Csapat

Vereség

Lőtt gól

Kapott Gól

Pontok

1.

Balatoni Vasas SE

12

0

0

79

0

36

2.

Toponár SE

10

1

1

71

13

31

3.

Marcali VFC

9

2

1

49

15

29

4.

Nagybajomi AC

7

1

4

36

17

22

5.

FC Barcs

6

2

4

27

23

20

6.

Tabi VSC

6

1

5

50

47

19

7.

Hetes Vikár SC

6

0

6

40

23

18

8.

Balatonkeresztúr KSK

5

1

6

32

24

16

Győzelem Döntetlen

9.

Somogysárd SE

5

1

6

21

38

16

10.

Csurgói TK

3

1

8

32

36

10

11.

SZSE Somogyjád

2

0

10

11

82

6

12.

Kadarkút KSK

1

1

10

16

65

4

13.

Segesi SE

0

1

11

6

87

1

Helyezés

Csapat

Vereség

Lőtt gól

Kapott Gól

Pontok

1.

Somogysárd SE

8

0

0

57

11

24

2.

FC Barcs

7

0

2

75

27

21

3.

Kadarkút KSK

7

0

1

70

25

21

4.

Nagybajomi AC

4

0

4

77

36

12

5.

Csurgói TK

4

0

5

60

34

12

6.

Toponár SE

4

0

4

62

47

12

7.

Kaposmérői SE

3

0

5

39

47

9

8.

Segesdi SE

2

0

6

46

71

6

9.

Kaposfői KISKE

1

0

4

21

47

3

10.

Hetes Vikár SC

0

0

9

10

172

0

11.

Kiskorpádi SE(kizárva)

0

0

0

0

0

0

12.

Nagyatádi FC(kizárva)

0

0

0

0

0

0

Győzelem Döntetlen

Megyei U-14 Dél:
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Helyezés

Csapat

Vereség

Lőtt gól

Kapott Gól

Pontok

1.

Igal SE

7

0

0

78

11

21

2.

FC Barcs

6

0

1

43

9

18

3.
4.

Csurgói TK

5

0

3

27

36

15

Nagybajomi AC

3

2

2

29

21

11

5.
6.

Kadarkút KSK

3

0

4

39

27

9

Toponár SE

2

1

5

8

59

7

Kaposvölgye LUE

2

0

5

23

36

6

8.

Kaposfői KISKE

0

1

2

4

9

1

9.

Magyaregres SZ.E.

0

0

5

2

45

0

7.

Győzelem Döntetlen

SPORT

2019-2020-as évad őszi szezonjának góllövőlistái
ADAMA Megyei 1.Felnőtt;Csurgói TK:
-Kovács Krisztián 15 gól,
-Markos Péter 5 gól,
-Bódis Gábor 2 gól,
-Pákai Gergő 2 gól,
-Beke Bálint 1 gól,
-Soós Gábor 1 gól.
Megyei U-19(Ifi);Csurgói TK:
-Tóth Dániel 6 gól,
-Hadi Szabolcs 5 gól,
-Losonczi Dávid 4 gól,
-Mónus Milán 4 gól,
-Horváth Szabolcs 3 gól,
-Huszka Ferenc 3 gól,
-Fábián Levente 1 gól,
-Jandzsó Gábor 1 gól,
-Vancsura Martin 1 gól,
-Katona Dániel 1 gól,
-Kuti Ferenc 1 gól,
-Varga Zoltán 1 gól,
-Kovács Dávid 1 gól.
Megyei U-16;Csurgói TK:
-Varga Zoltán 30 gól,
-Magyarósi Martin 9 gól,
-Görcsi Milán 7 gól,
-Kovács Ervin 4 gól,
-Orsós György 3 gól,
-Melles Márk 2 gól,
-Nagy Krisztián 2 gól,
-Bertalan Zsombor 1 gól,
-Péntek József 1 gól.
Megyei U-14,Csurgói TK:
-Kőszegi Ákos 14 gól,
-Varga Balázs 4 gól,
-Füstös Márton 3 gól,
-Schumann Áron 3 gól,

-Radák Barnabás 1 gól,
-Varga Ádám 1 gól,
-Zakócs Szilveszter 1 gól.
Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket továbbá Boldog Újévet
kíván a Mindörökké Csurgói TK szurkolói és sportoldal a Csurgói
TK focistáinak és szurkolóinak!
FÜSTÖS LÁSZLÓ
foci-hírszerkesztő
http://mindorokke-csurgoitk.mozello.hu
https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo

Cs rgó és Környéke
Csurgó és Környéke - Közéleti és
kulturális lap
Megjelenik:
minden hónap negyedik hetében
Lapzárta:
minden hónap 20-án!
Kiadja:
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.
Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető
Levélcím:
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Telefon:
+36 30/480 2046

Főszerkesztő: Szabó Balázs
Szerkesztők:
Balogh Veronika, Vukk
Katalin, Vargáné Hegedűs
Magdolna

Elérhetőek Csurgón az alábbi
helyeken:
egyházak, általános iskolák,
középiskolák, óvodák, Csokonai
Közösségi Ház, Városi Könyvtár,
Posta, Széchenyi téri újságos.
Küldjön hírt!
Juttassa el hozzánk észrevételét,
osszon meg érdekességeket, küldjön híreket!
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth
L. u. 1.
Telefon: +36 30/480 2046
Email cím: csurgo.es.kornyeke@
gmail.com

Email cím:
csurgo.es.kornyeke@gmail.com

csurgo.hu/csurgoeskornyeke
A Csurgó és Környéke
Közéleti és kulturális lap
2019/12. száma a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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LÁTOGATHATÓ: 2020. január 23-tól!
Helyszín: Csokonai Vitéz Mihály Emlékhely és Kulturális Központ
(8840 Csurgó, Táncsics tér 2. - Történelmi Park, keleti épület)
www.csokonaiemlekhely.hu

A Csurgó és Környéke Közéleti és kulturális lap 2019/12. száma
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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